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Załącznik nr 5 do Regulaminu
postępowania kwalifikacyjnego oraz inwestycyjnego
w ramach projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy
Umowa o Zachowaniu Poufności

zawarta dnia ………. roku w ………… pomiędzy:
Staropolską Izbę Przemysłowo-Handlową z siedzibą w Kielcach (kod pocztowy 25-002), ul.
Sienkiewicza 53 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000078595, NIP 6570461801, REGON 003685369.
reprezentowaną przez
Prezydenta Ryszarda Zbróga
oraz
Skarbnika – Lucynę Nowak
w dalszej części umowy zwaną „SIPH” lub „Inwestorem”,

a
...............................................................................................................................................
(nazwa i forma prawna/imię i nazwisko Pomysłodawcy)i
reprezentowanym/ reprezentowaną przez ii
............................................................................................................................. ...............,
(imię i nazwisko, pełniona funkcja)

w dalszej części umowy łącznie zwani „Pomysłodawcami/Pomysłodawcą”

Umowa niniejsza zostaje zawarta w związku z realizacją projektu pod nazwą „Staropolski Fundusz
Kapitałowy” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 3:
"Kapitał dla innowacji", Działanie 3.1: "Inicjowanie działalności innowacyjnej”, zgodnie z umową
o dofinansowanie, którą Inwestor zawarł z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (zwana
dalej PARP) Nr UDA-POIG.03.01.00-00-067/13 -00.
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§1
[Cel i przedmiot]

1. Integralną częścią niniejszej umowy (postanowieniami niniejszej umowy) jest Regulamin
Projektu Staropolski Fundusz Kapitałowy w tym w szczególności definicje w nim zawarte oraz
Polityka Inwestycyjna.
2. Celem niniejszej umowy jest zapewnienie prawidłowej, niezakłóconej współpracy pomiędzy
Pomysłodawcą a SIPH poprzez zapobieżenie wykorzystania informacji pochodzących z realizacji
Projektu Biznesowego dla działalności konkurencyjnej.
3. Przedmiotem umowy jest ochrona informacji związanych z Projektem Biznesowym, mających
znaczenie gospodarcze dla jego realizacji, a których ujawnienie mogłoby narazić Pomysłodawcę
lub realizację Projektu Biznesowego na szkodę, charakteryzujące się cechami nowości i
twórczości, i jako takie stanowiące przedmiot wyłącznych praw własności intelektualnej
Pomysłodawcy (Informacje Poufne).
4. Za zgodą Pomysłodawcy Stronami niniejszej umowy mogą zostać również inne osoby.
Stronami umowy powinny zostać osoby będące członkami zespołu, którego liderem jest
Pomysłodawca.
5. Umowa została zawarta w ramach opisanego na wstępie projektu pn. „Staropolski Fundusz
Kapitałowy”.
6. Pomysłodawca przyjmuje do wiadomości, że do SIPH wpływa wiele projektów (informacji) ich
dotyczących, w tym projekty, które w całości lub części mogą być zbieżne i/lub konkurencyjne do
projektu Pomysłodawcy. SIPH zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru projektów realizacji.
7. Pomysłodawca jest wyłącznie odpowiedzialny za zakres przekazywanych do SIPH informacji o
projekcie.
§2
[Osoby zobowiązane do poufności]
Umowa obejmuje ochronę Informacji Poufnych przed ich ujawnianiem osobom trzecim przez:
a) SIPH (w tym pracowników i współpracowników SIPH zatrudnionych przy realizacji Projektu),
b) we własnym interesie przez Pomysłodawcę (i uczestników Projektu Biznesowego, którzy
powinni przystąpić do umowy),
c) inne osoby, które przyjmą na siebie obowiązki poufności, zgodnie z postanowieniami
niniejszej umowy.
§3
[Źródła Informacji Poufnych]
1. Przez Informacje Poufne należy rozumieć materiały, dokumenty i informacje techniczne,
technologiczne, handlowe i organizacyjne, uzyskane od strony umowy (oraz uczestników
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Projektu Biznesowego) w jakiejkolwiek formie (w tym ustnej, pisemnej lub elektronicznej),
przekazywane lub ujawniane z zastrzeżeniem poufności, w szczególności poprzez opatrzenie ich
klauzulą „poufne”, w ramach współpracy przy realizacji Projektu Biznesowego, podlegające
ochronie prawnej na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym
informacje wytworzone przez strony w ramach współpracy nad realizacją Projektu Biznesowego.
2. Do źródeł ewentualnych Informacji Poufnych, będących przedmiotem niniejszej umowy,
zalicza się, bez dodatkowego zastrzeżenia o poufności:
a) formularz zgłoszeniowy (o którym mowa w Regulaminie),
b) streszczenie i opis Projektu Biznesowego,
c) biznes plan,
d) wyniki analiz i ekspertyz zleconych oraz wykonanych w ramach Projektu,
e) informacje o technologiach oraz wynalazkach, innych innowacyjnych rozwiązaniach,
wypracowanych przez Pomysłodawcę w ramach Projektu Biznesowego,
f)dane dostawców i klientów (kontrahentów) stron (kontakty biznesowe),
g) plany i sposoby działań związane z realizacją Projektu Biznesowego.
§4
[Wyłączenia poufności]
1. Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsza umowa nie ma zastosowania do ujawnionych na jej
mocy przez daną stronę Informacji Poufnych, które:
a) przed podpisaniem umowy znane były stronie i były w jej posiadaniu w formie pisemnej co
najmniej w chwili ujawniania tej stronie danej Informacji Poufnej (z zastrzeżeniem poufności
formularza zgłoszeniowego);
b) są publicznie dostępne, w szczególności zostały podane do publicznej wiadomości w sposób
nie stanowiący naruszenia niniejszej umowy;
c) są lub stały się dostępne stronie umowy trzecią innego źródła, bez naruszenia prawa i
niniejszej umowy;
d) ujawnione zostały na podstawie zgody Pomysłodawcy na takie ujawnienie.
2. Nie stanowi uchybienia obowiązkom wynikającym z niniejszej umowy ujawnienie Informacji
Poufnej w przypadku, gdy strona ujawni ją w wykonaniu zobowiązania nałożonego przez
uprawniony organ administracji publicznej. Strona, która zobowiązana zostanie przez
uprawniony organ do ujawnienia Informacji Poufnej, niezwłocznie zawiadomi drugą stronę
umowy.
§5
[Szczegółowe obowiązki poufności]
1. Strony, którym ujawnione zostaną Informacje Poufne, zobowiązują się do:
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a) utrzymania w tajemnicy Informacji Poufnych i nie ujawniania ich osobom trzecim bez
wyraźniej zgody Pomysłodawcy i SIPH (Pomysłodawca lub SIPH może zastrzec udzielanie zgody
wyłącznie w formie pisemnej), z zastrzeżeniem prawa SIPH do przekazania w niezbędnym
zakresie Informacji Poufnych właściwym instytucjom odpowiedzialnym za udzielenie wsparcia
finansowego w ramach Projektu, zgodnie z procedurami obowiązującymi przy współpracy SIPH z
Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej,
Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, Ministerstwem Gospodarki, bez odrębnej zgody
Pomysłodawcy;
b) zabezpieczenia, ochrony przed kradzieżą, bezprawnym dostępem lub utratą Informacji
Poufnych, a także nie powielenia (kopiowania) Informacji Poufnych poza uzasadnioną potrzebę;
c) wykorzystywania Informacji Poufnych wyłącznie w celu współpracy przy realizacji Projektu
Biznesowego, w tym w szczególności pozyskania jego finansowania oraz ewentualnej dalszej
współpracy.
2. Strona umowy przekazując Informacje Poufne osobom trzecim powinna je wcześniej
powiadomić o warunkach zachowania poufności wynikających z niniejszej umowy oraz dążyć do
zobowiązania ich do przestrzegania tych warunków; zastrzeżenie to dotyczy w szczególności
pracowników oraz współpracowników stron.
§6
[Odpowiedzialność za naruszenie umowy]
1. Naruszeniem umowy jest wykorzystanie Informacji Poufnych niezgodnie z postanowieniami
umowy, w tym wykorzystanie Informacji Poufnych po wprowadzeniu ich zmian lub przeróbek.
Nie jest naruszeniem Informacji Poufnych wykorzystanie informacji o zbliżonych charakterze
pochodzących z innego, niezależnego, uprawnionego źródła.
2. Naruszenie umowy będzie uważane za działanie bezprawne, w szczególności jako naruszające
tajemnicę handlową, dobra osobiste lub prawa autorskie Pomysłodawcy lub jego
współpracowników (ewentualnie SIPH w zakresie Informacji Poufnych wytworzonych przez
SIPH), a w przypadku podjęcia przez stronę umowy lub osobę, która zobowiązała się do
przestrzegania jej warunków działalności konkurencyjnej, uważane będzie za nieuczciwą
konkurencję.
3. Za każde naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej umowy strona odpowiedzialna
zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł stronie poszkodowanej.
4. W przypadku takiego naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w wyniku
którego doszłoby do wykorzystania Informacji Poufnych dla celów nieuczciwej konkurencji,
Strona odpowiedzialna zapłaci stronie poszkodowanej karę umowną w wysokości 3000 zł.
5. Wykorzystanie Informacji Poufnych przez stronę umowy dla celów nieuczciwej konkurencji
będzie uważane za działanie bezprawne w okresie do ……………….. roku, bez względu na czas
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trwania umowy. Zastrzeżenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie dotyczy Informacji
Poufnych wygenerowanych przez samą stronę po upływie roku od przystąpienia do umowy, o
ile nie będzie już ona uczestnikiem współpracy nad realizacją Projektu Biznesowego (w ramach
Projektu), a jej zachowania nie będzie można uznać za naruszające zasady współżycia
społecznego (ew. dobrych obyczajów).
§7
[Rozporządzenie Informacjami Poufnymi]
Strony zgodnie postanawiają, iż jakiekolwiek rozporządzenie prawami dotyczącymi Informacji
Poufnych wymaga zawarcia odrębnej umowy.
§8
[Postanowienia końcowe]
1. Umowa niniejsza obowiązuje od dnia jej zawarcia do …………………..
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności zgodnej woli obu stron oraz
zachowania formy pisemnej.
3. W przypadku gdyby okazało, że jakiekolwiek postanowienie niniejsze umowy okazało się
nieważne w całości lub w części (punkt, zdanie, część zdania), Strony będą zobowiązane
pozostałymi postanowieniami w najszerszym możliwym zakresie; pozostałe postanowienia
pozostaną ważne i wykonalne. Jednocześnie SIPH i Pomysłodawca będą dążyć do takiej
faktycznej współpracy lub – w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne –podjęcia innych
czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się
do celu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, aby w ten sposób zapewnić
zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację Projektu.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
5. W razie sporu SIPH i Pomysłodawca będą dążyli do jego polubownego załatwienia. W przypadku
braku możliwości osiągnięcia rozwiązania polubownego, dla rozstrzygania sporów właściwy będzie Sąd
Arbitrażowy przy Staropolskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej.

6. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

SIPH

POMYSŁODAWCA
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i

Komparycja w zależności od formy prawnej Beneficjenta:
SPÓŁKA AKCYJNA (S.A.) I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A.)
…………………… Spółką Akcyjną z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy …………………… wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr
KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, wpłaconym w wysokości ……………………,
NIP ………………, REGON ……………, , zwana w dalszej części umowy Beneficjentem,
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (sp. z o.o. lub spółka z o.o.)
…………………… Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy
ulicy ……………………, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy ……………………, pod nr KRS ……………………, o kapitale zakładowym w wysokości …………………… zł, NIP
……………………, REGON ……………………, , zwana w dalszej części umowy Beneficjentem,
SPÓŁKI OSOBOWE: SPÓŁKA JAWNA (sp.j.), SPÓŁKA KOMANDYTOWA (sp.k.), SPÓŁKA PARTNERSKA (sp.p.)
…………………… Spółką Jawną z siedzibą w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ulicy ……………………, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………, pod nr
KRS ……………………, NIP ……………………, REGON ……………………, , zwana w dalszej części umowy Beneficjentem,
OSOBA FIZYCZNA PROWADZĄCA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ
…………………… zamieszkałym w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………., prowadzącym
działalność gospodarczą pod firmą …………………… w …………………… (kod pocztowy ……………………), przy ul. ……………………,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP ……………………, REGON ………………… ,
zwana w dalszej części umowy Beneficjentem,
SPÓŁKA CYWILNA (s.c.)

ii

Reprezentacja powinna być zgodna z aktualnym odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego albo z wydrukiem
komputerowym aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do KRS (jeśli dotyczy). Podmiot może być także
reprezentowany przez prawidłowo umocowanego pełnomocnika. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą dotyczy sytuacji, w których za stronę (osobę fizyczną) działa prawidłowo umocowany pełnomocnik; w
przypadku osobistej reprezentacji należy wykreślić; w przypadku spółki cywilnej stroną umowy są jej wspólnicy, a nie
spółka.
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